
 
 

 
„Języki obce kluczem do sukcesu” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
  

Gaj Mały 11.04.2016 

 

Zapytanie Ofertowe 

 

 

W związku z realizacją projektu RPWP.08.02.00-30-0196/15 „Języki obce kluczem 

do sukcesu”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.2. Uczenie 

się przez całe życie, na terenie województwa Wielkopolskiego  poszukujemy dostawcy 

książek: 

- New Total English od poziomu A1do C2 zgodnych z ESOKJ  w zależności od 

poziomu grup rozpoczynających zajęcia - 384 sztuk 

- Infos Podręcznik wieloletni + CD od poziomu A1do C2 zgodnych z ESOKJ w 

zależności od poziomu grup rozpoczynających zajęcia - 60 sztuk 

- Infos ćwiczenia od poziomu A1do C2 zgodnych z ESOKJ w zależności od poziomu 

grup rozpoczynających zajęcia - 60 sztuk 

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania: 

Termin realizacji zamówienia 7 dni od zakończania postepowania. 

 

Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

39162000-5 Pomoce naukowe 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 
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 Oferty oceniane będą według klucza – najniższa cena ( waga punktów 100%). 

Oferty cenowe egzaminu  prosimy przesyłać do dnia 25.04.2016 na adres e-mail : 

robert.markowiak@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 
 
 

Z poważaniem 

Robert Markowiak 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
 

................................................... 

/miejscowość i data/ 

…….......................................... 

................................................. 

................................................. 

……………………………… 

……………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –  

Mirosława Ceglarska M.C. Education ul. Strzelecka 20, 62-045 Pniewy                                                                                                                    

 

oraz z partnerem projektu - 

Lean Tech Robert Markowiak  Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegającymi w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

                              …………………………………………………………………………….. 

                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


